VEDTÆGTER FOR

Vedtaget på stiftende generalforsamling 28. september 1976.
Ændret på generalforsamlingen i 1980, 1987, 1991, 1995, 1998,
2007, 2011 og 2013.

§1
Foreningens navn er Aulum Kunstforening.
§2
Foreningens formål er at virke for fremme af interessen for kunst.
Dette søger foreningen at realisere ved bl.a. at:
- Afholde udstillinger, foredrag, diskussioner, kurser, studiekredse og anden
kulturel virksomhed.
- Indkøbe og bortauktionere kunstværker til medlemmerne.
- Virke for kunstnerisk udsmykning af egnede offentlige lokaler og pladser i
nærområdet.
§3
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden kalenderårets begyndelse.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.
§4
Kontingentet for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.
§5
På den årlige generalforsamling holdes auktion over indkøbt kunst.
Betingelserne for at deltage i auktionen er:
1. Kontingent for indeværende år er betalt.
2. Hvert medlem tildeles hvert år et antal point (lodder), der kan anvendes
som indsats ved auktion over de indkøbte kunstværker, eller kan
opspares.
Foreningens 7 bestyrelsesmedlemmer tildeles i de år, de er valgt til og
varetager foreningens bestyrelsesarbejde, dobbelt antal point (lodder) for
bestyrelsesarbejdet.
Optjente points mistes, såfremt et medlem undlader kontingentindbetaling
et år.
3. Desuden vil bestyrelsen hvert år udvælge et antal kunstværker til point- og
kunstauktion på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt af generalforsamlingen.
Valgperioden er for bestyrelsesmedlemmer 2 år. Hvert år afgår efter tur 3 eller 4
fra bestyrelsen, samt begge revisorer og bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der vælges hvert år 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og 2 bestyrelsessuppleanter.
§6
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes skriftlig
med 14 dages varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april.

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent for det regnskabsår, hvori
generalforsamlingen afholdes. En kontingentindbetaling giver ret til èn stemme.
Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab og budget.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Bortlodning/auktion.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer
skal udsendes til medlemmerne senest 2 dage før generalforsamlingen.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt èt medlem ønsker det.
Generalforsamlingens afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal, med
undtagelse af ændringer i foreningens vedtægter, hvortil kræves fremmøde af
mindst halvdelen af foreningens medlemmer, hvor mindst 3/4 skal stemme for
ændringerne.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men der i øvrigt er flertal for
vedtægtsændringerne, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden ên måned.
Vedtagelse kræver 2/3 af de fremmødte stemmer. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
§7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller
skriftlig begæring, underskrevet af mindst 25 medlemmer.
§8
Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.
§9
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens ejendele nærområdet til
anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål.
For opløsning af foreningen gælder samme regler som for vedtægtsændringer.
Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 7. maj 2013.
Ørn Bergmann, dirigent.

